
 

Rapport  1 (31) 

Datum Underbilaga 5.3 

2016-12-23  Ö 388/2015 

  

 

 

MILITÄRA DOKTRINER1  
Professor Peter Thunholm2 

Docent Jerker Widén 

Försvarshögskolan 

 

Sammandrag  

Den som studerar krig och krigföring eller försöker lära sig hur militära 

organisationer och förband bedriver sin verksamhet kommer snart i kontakt med 

begreppet doktrin. I texten, som är avsett att bli ett kapitel i en lärobok i 

krigsvetenskap, diskuteras doktrinens roll som verktyg och arbetsmetod inom den 

militära sfären. Diskussionerna bygger primärt på forskning om doktrin, men även 

på den beprövade erfarenhet som ackumulerats över tid i försvarsmakter världen 

över, främst i några av de västländer som haft regelbunden erfarenhet av deltagande 

i väpnade konflikter. Vidare redogörs övergripande för hur den formella 

doktrinutvecklingsprocessen ser ut i några av dessa länder, främst i syfte att belysa 

hur en väl utvecklad och genomtänkt process för doktrinutveckling och 

doktrinimplementering kan utformas.  Kapitlet består av två delar, där den första 

diskuterar begreppet doktrin, vad det är och varför en doktrin anses viktig att ha för 

en militär organisation. Den andra delen handlar om hur doktriner utvecklas och 

implementeras och vilka erfarenheter man kan dra från sådana utvecklings- och 

implementeringsprocesser. I detta kapitel, om inget annat sägs, används begreppet 

”doktrin” som ett övergripande samlingsbegrepp för den typ av formaliserade 

styrdokument som i Sverige uppdelas i bl.a. doktriner, reglementen, anvisningar, 

taktiska procedurer, handböcker, bestämmelser och instruktioner, och som militära 

myndigheter ger ut i såväl sekretessbelagda som öppna och publicerade texter. 

Läroboken i sin helhet förväntas publiceras som en antologi på vetenskapligt förlag 

(Studentlitteratur, Lund) under 2017. 

 

 

                                                 
1 Rapport för FoT-projekt Militära professionen, delprojekt doktrinutveckling 2016. 
2 FHS, MVI/KVA, peter.thunholm@fhs.se, 070-241 7777 
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Militära doktriner 

 

Inledning 

Den som studerar krig och krigföring eller försöker lära sig hur militära 

organisationer och förband bedriver sin verksamhet, kommer snart i kontakt med 

begreppet doktrin. Medan militär verksamhet, t.ex. operationer och taktik, ofta 

handlar om förband bestående av soldater och sjömän samt deras vapen och 

utrustning, läggs inom professionen mycket energi på hur dessa fysiska och 

materiella element skall inriktas, organiseras och agera. Den militära organisationens 

”hårdvara” behöver således en ändamålsenlig ”mjukvara”3 för att fungera på ett 

optimalt sätt. I det senare fyller doktrin en betydande roll. Vad är då en militär 

doktrin? Vilken eventuell nytta har den för en militär organisation? Hur utvecklas 

och implementeras doktrin i några av samtidens försvarsmakter och hur ser 

processerna ut? Hur skiljer sig det vetenskapliga studiet av doktrin från den 

beprövade erfarenheten inom området?  

 

I kapitlet diskuteras doktrinens roll som verktyg och arbetsmetod inom den militära 

sfären. Diskussionerna bygger primärt på forskning om doktrin, men även på den 

beprövade erfarenhet som ackumulerats över tid i försvarsmakter världen över, 

främst i några av de västländer som haft regelbunden erfarenhet av deltagande i 

väpnade konflikter. Vidare redogörs övergripande för hur den formella 

doktrinutvecklingsprocessen ser ut i några av dessa länder, främst i syfte att belysa 

hur en väl utvecklad och genomtänkt process för doktrinutveckling och 

doktrinimplementering kan utformas.   

 

Kapitlet består av två delar, där den första diskuterar begreppet doktrin, vad det är 

och varför en doktrin anses viktig att ha för en militär organisation. Den andra delen 

handlar om hur doktriner utvecklas och implementeras och vilka erfarenheter man 

kan dra från sådana utvecklings- och implementeringsprocesser. I detta kapitel, om 

inget annat sägs, används begreppet ”doktrin” som ett övergripande 

samlingsbegrepp för den typ av formaliserade styrdokument som i Sverige uppdelas 

i bl.a. doktriner, reglementen, anvisningar, taktiska procedurer, handböcker, 

bestämmelser och instruktioner, och som militära myndigheter ger ut i såväl 

sekretessbelagda som öppna och publicerade texter.  

 

                                                 
3 Theo Farrell, citerad i Harald Høiback, Understanding Military Doctrine – A Multidisciplinary Approach (London 
& New York: Routledge, 2013), s. 1 n2. 
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Del 1. Doktrin – begreppsliga frågor om vad, hur och varför 

 

Vad är doktrin? 

 

Att definiera begreppet doktrin är långt ifrån någon lätt uppgift. Är det ett 

tankesystem eller en instruktion? En lärobok eller ett verktyg för kommunikation? 

Termen doktrin härstammar från latin och betyder ursprungligen undervisning och 

lärdom.4 Användningen av begreppet har troligen ett religiöst (kristet) ursprung, där 

heliga texter tolkas av religiösa auktoriteter och förmedlas som en instruktion till 

underlydande. Även inom politiken och juridiken finner man termen doktrin. I det 

säkerhetspolitiska sammanhanget fungerar den som ett lands eller en ledares 

avsiktsförklaring om hur politik är tänkt att genomföras i olika situationer. Ett välkänt 

exempel från det kalla kriget är Trumandoktrinen från 1947, där USA lovade att 

stödja ”free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or 

by outside pressures”5, i praktiken länder som hotades av kommunistisk subversion 

och maktövertagande. Inom juridiken, slutligen, fungerar termen som ett samlings-

begrepp för juridisk forskningslitteratur, dvs. bearbetningar som ger vägledning 

rörande tolkning av t.ex. lagar, rättsfall och förarbeten.6 En doktrin i allmän mening 

är således en instruktion eller lärosats som uttrycker gemensamma auktoritativa 

föreställningar om en verksamhet eller företeelse.  

 

I det militära sammanhanget finns många spår från denna allmänna definition. I 

Militärteorins grunder från 2005 beskrevs fenomenet militär doktrin som 

”institutionaliserad kunskap om hur, till vad och varför militära resurser ska 

utnyttjas.”7 Denna definition är relativt bred och inkluderar kunskap om hur den 

militära organisationens förband och vapensystem skall användas, vilka 

prioriteringar som skall göras inom organisationen, samt varför försvarsmakter gör 

jobbet de är ålagda. En annan definition, som mer betonar doktrin som trossatser om 

hur militären förstår, förbereder och genomför sin uppgift, är formulerad av 

doktrinforskaren Aaron P. Jackson. Han hävdar att doktrin är “the most visible 

expression of a military’s belief system” och att dessa trossatser primärt handlar om 

hur militären “understands, prepares for, and (at least in theory) conducts warfare.”8. 

 

                                                 
4 Nationalencyklopedin.  
5 Trumandoktrinen härrör från ett tal av president Harry Truman inför den amerikanska kongressen den 12 mars 
1947.  
6 Nationalencyklopedin. 
7 Jerker Widén och Jan Ångström, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 7.   
8 Aaron P. Jackson, The Roots of Military Doctrine – Change and Continuity in Understanding the Practice of 
Warfare (Fort Leavenworth, Kansas: Combat Studies Institute Press, 2013), s. 6.  
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Även i svenska samtida doktriner framkommer tankar och definitioner som kastar 

ljus över frågan. I militärstrategisk doktrin från 2012 (MSD 12) konstateras att doktrin 

utgör: ”En på kunskaper och erfarenheter grundad och dokumenterad vilja hur 

Försvarsmakten inriktar uppbyggnad och bruk av det militära maktmedlet. Den är 

normativ men kräver i varje situation tillämpning med förnuft och eftertanke.”9 Här 

sägs doktrinens budskap och innehåll bygga på både kunskap och beprövad 

erfarenhet, dvs. forskning samt utvärderad och dokumenterad professionell (militär) 

erfarenhet. Doktrinen uttrycker Försvarsmaktens vilja, dvs. den är normerande och 

proklamerad av en militär kollektiv auktoritet. Den utgör vidare en instruktion om 

hur militära resurser skapas och används, men det påpekas också att det krävs 

omdöme när den appliceras och verkställs av underlydande. Avsteg från doktrinen 

får alltså göras, om situationen så kräver, men bara om de är välgrundade och sker i 

doktrinens ”anda”.  

 

Definitionen i MSD 12 har tydliga likheter med definitionen som används inom 

NATO och i Storbritannien: ”fundamental principles by which military forces guide 

their actions in support of objectives. It is authoritative but requires judgment in 

application”10. I den svenska versionen betonas således en kunskaps- och 

erfarenhetsbaserad vilja att agera på ett visst sätt medan NATO betonar 

grundläggande principer som vägledande för agerandet. I praktiken torde skillnaden 

i innebörd vara minimal eftersom ”grundläggande principer” inte är något annat än 

dokumenterade kunskaper och erfarenheter. I den militärstrategiska doktrinen från 

2016 (MSD 16) slutligen ges en mer generisk definition av begreppet doktrin, och det 

konstateras att begreppet avser ”tydliggjord lära […] som grundval för handling”, 

närmare bestämt i ”politiska och militära sammanhang”.11   

 

I definitionerna ovan framkommer tre centrala element i doktrin som påtalats av 

forskaren Harald Høiback, nämligen behovet av teoretisk, kulturell och auktoritativ 

grund.12 För det första behöver en doktrin, så långt möjligt, utgå från rationellt och 

empiriskt grundade antaganden och slutsatser om vad som fungerar i krig och vad 

som leder till framgång, dvs. en militär teori. Utan en övertygande teori tappar 

doktrinen i trovärdighet och relevans. För det andra måste doktrinen utgå från och 

avspegla de aktörer som skall använda den, dvs. chefernas, förbandens eller den 

                                                 
9 Militärstrategisk doktrin (MSD 12) (Stockholm: Försvarsmakten, 2011), s. 11.  
10 NATO (2011). Allied Administrative Publication (AAP)-47 (A) Allied joint doctrine development. Bryssel: 

Nato Standardization Office, p. 1; och UK Ministry of Defence (2013). Developing joint doctrine handbook (4th 

edition). Swindon UK: DCDC, Ministry of Defence Shrivenham, p. 1-1.  

11 Militärstrategisk doktrin (MSD 16) (Stockholm: Försvarsmakten, 2016), s. 9. 
12 Harald Høiback, ”What is doctrine?”, Journal of Strategic Studies, vol. 34, no. 6, 2011, s. 883-888.  
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militära organisationens karaktär och förmåga (kultur). Om doktrinen 

rekommenderar principer eller normer som aktörerna inte kan identifiera sig med, 

eller som inte stämmer med deras erfarenheter och behov, fyller den knappast sin 

funktion. För det tredje måste de principer och trossatser som beskrivs i en doktrin 

backas upp och aktivt förespråkas av en militär auktoritet. När kollektiva militära 

idéer och normer ska förmedlas till underlydande – om vad som fungerar, vad som 

bör prioriteras, och vad som är rätt och fel – är argumentens styrka i sig själva sällan 

tillräckliga. Någon auktoritet måste även ”beordra” vad som är relevant att tänka på 

och hur inlärning och applicering skall ske.  

 

Som framgår av diskussionen ovan finns det beröringspunkter mellan militärteori 

och militär doktrin, även om det också finns betydande skillnader. Militär teori är 

mer allmängiltig och kritisk till sin natur, och den kan ha både förklarande och 

normativa ambitioner. Militär doktrin är dock i grunden normativ och styrande, samt 

(idealt) mer specificerad och applicerbar i tid och rum. Doktrinen avser vanligen en 

särskild organisation, lokaliserad i en specifik miljö och den har högre ambitioner om 

samtida relevans och applikation.13 Den brittiske sjötänkaren Geoffrey Till har på ett 

kärnfullt sätt beskrivit skillnaden som att medan militärteori kan förstås som 

kokkonst, är militär doktrin mer att liknas vid dagens meny.14 En annan viktig 

skillnad mellan militärteori och militär doktrin är att den sistnämnda utgör 

institutionella och kollektiva tankar, inte tankar som härrör från enskilda individer. 

De som skriver en doktrin är normalt en grupp militärer och tjänstemän (ett kollektiv, 

även om det ofta finns en utsedd huvudförfattare) och texten publiceras av en militär 

organisation eller myndighet. Militärteori däremot författas som regel av enskilda, 

mer eller mindre, oberoende forskare och tänkare, samt publiceras vanligtvis av 

traditionella och kommersiella förlag.  

 

Även andra saker är viktiga att beröra när det gäller doktrin. En doktrin kan vara 

både formell, dvs. skriftlig och publicerad på något sätt, eller informell, dvs. utgöra 

kollektiva tankar eller kulturella uttryck i militära organisationer. I det sistnämnda 

fallet är tankarna underförstådda och sprids (ofta verbalt) inom organisationen. Den 

franske härföraren Napoleon producerade t.ex. aldrig någon formell doktrin, men 

han förväntade sig likväl att hans generaler skulle förstå hans operativa tänkande och 

agera därefter. Även den brittiske amiralen Nelson agerade på ett liknande sätt och 

valde att förmedla sina tankar om taktik och sjöstrid till sina underlydande via 

                                                 
13 Widén och Ångström, Militärteorins grunder, s. 7.  
14 Till, Geoffrey, Seapower: A Guide for the Twenty-First Century (London/New York: Routledge, 2013), tredje 
upplagan, s. 51.  
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informella samtal ombord på flaggskeppet.15 I detta kapitel är det formell doktrin som 

avhandlas (se vår definition i inledningen) .  

 

Doktrin kan också inriktas mot olika läsekretsar, t.ex. andra officerare, olika 

förbandstyper, vapen- och försvarsgrenar, den militära organisationen som helhet, 

civila makthavare eller samhället i stort. I de sistnämnda fallen sker detta primärt via 

publicerade texter. För taktiska och operativa doktriner är läsarna normalt officerare 

och personal i den militära organisationen, medan det för strategiska doktriner ofta 

är makthavare, andra myndigheter och det civila samhället som helhet som är viktiga 

målgrupper. Slutligen kan doktrinen vara både öppen eller helt och delvis hemlig. De 

allra flesta av dagens doktriner på operativ och strategisk nivå är dock öppna.  

 

De definitioner av militär doktrin som beskrivits ovan har varit tämligen breda och 

de inkluderar många typer av dokument som är viktiga i en militär organisation. En 

forskare som, på ett mer begreppsligt och filosofiskt plan, försökt differentiera mellan 

olika typer av och inriktningar på doktrin är den tidigare nämnda Aaron P. Jackson. 

Han skiljer mellan fyra olika ”tankeskolor” och han konstaterar att dessa ofta 

existerar parallellt över tid. Dessa ”idealtyper”16 benämns som den tekniska, taktiska, 

operativa och militärstrategiska doktrinskolan. Dessa fyra skolor skiljer sig från 

varandra på minst tre sätt. För det första har de olika förhållande till vad han kallar 

den militära ontologin, dvs. relationen till den verklighet som omger den militära 

organisationen i tid och rum. För det andra skiljer sig skolorna vad gäller 

doktrininnehållets bredd och karaktär, samt den tänkta publiken. För det tredje, 

slutligen, skiljer de sig åt hur de används, antingen som instruktion, övningshjälp-

medel, vägledning eller som verktyg för analys.17  

 

Den tekniska doktrinskolan går tillbaka till skrivna dokument från 1600-talet som 

innehöll specifika instruktioner om hur olika vapensystem skulle användas, t.ex. 

musköter eller pikar. Texterna hade ett smalt och tekniskt syfte, ofta med detaljerade 

beskrivningar i bild och text, och dokumenten spreds normalt internt i organisationen 

till en begränsad krets, men sällan som officiella publikationer till en större publik. I 

vår samtid skulle denna typ av doktrin närmast kunna beskrivas som instruktioner 

eller procedurer, vilka ofta är belagda med sekretess. Det smala syftet till trots kan 

dessa typer av instruktioner, när de ackumuleras, få en effekt på organisationen som 

helhet. Det som gör dessa texter säregna, menar Jackson, är att de primärt fokuserar 

                                                 
15 Höiback, Understanding Military Doctrine, s. 1 och 9.  
16 Med ”idealtyp” avses en sorts begreppslig eller analytisk modell (en typ) som kan användas som intellektuellt 
verktyg för att förstå världen och olika sociala förhållanden.  
17 Jackson, The Roots of Military Doctrine, s. 11-12.  
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på hur olika system eller vapen skall användas, men de säger sällan eller aldrig något 

om den externa miljö de är tänkta att utnyttjas inom – när och varför de ska användas, 

och vilken verkan de är tänkta att ha på fienden och den omgivande miljön. Eftersom 

soldater i alla tider behövt kunskap om hur de skall använda sina vapen, men också 

i vilket läge och sammanhang, har denna typ av smala instruktioner vanligtvis 

kompletterats med andra texter.18  

 

Den taktiska doktrinskolan avser dokument med syftet att lära ut taktik till en vidare 

krets och de första sådana exemplen uppträder under andra hälften av 1700-talet. 

Fokus låg på taktisk drill och standardiserat agerande i förband. Flera av dessa texter 

var ursprungligen utgivna av enskilda experter och utnyttjades bl.a. på militära 

skolor. I början av 1900-talet blev texter av denna typ officiellt utgivna av olika 

försvarsgrenar och blev då doktrin i den mening som diskuterats ovan. Ett exempel 

är den amerikanska arméns Field Service Regulations från 1905.19 Idag skulle denna typ 

av doktriner kallas reglementen i Sverige och ”field manuals” i USA.  

 

Texter inom den taktiska doktrinskolan fokuserar, enligt Jackson, primärt på hur den 

egna truppen skall agera på slagfältet och hur fienden skall övervinnas. Sällan eller 

aldrig beskrivs hur militären passar in i det omgivande samhället, vilken roll 

militären spelar eller hur den omgivande miljön påverkas av det egna agerandet. 

Texter av denna typ är slagfältsfokuserad och dess budskap kan därför lätt hamna i 

konflikt med högre operativa och strategiska målsättningar. Läsekretsen är normalt 

chefer och underlydande i de olika förbanden eller vapengrenarna. Vidare används 

dessa texter som läromedel vid militära skolor och i övningar. Tanken är att de skall 

hjälpa taktiska chefer att lösa taktiska problem. I förhållande till den tekniska 

doktrinskolan tillåter dessa texter mer flexibilitet och eget omdöme vid användning 

– de är som regel mindre strikta och definitiva i sin utformning.20  

 

Den operativa doktrinskolan utgörs av texter som påvisar nödvändigheten och 

existensen av en operativ nivå i den militära miljön, där taktiska medel samordnas 

med strategiska mål. Trots att idén figurerade i preussiskt/tyskt tänkande redan i 

mitten av 1800-talet och i ryskt/sovjetiskt tänkande i början av 1900-talet, blev den 

inte allmänt vedertagen i den engelskspråkiga världen förrän i slutet på 1970-talet 

och början av 1980-talet. Katalysator var primärt det amerikanska militära 

misslyckandet i Vietnamkriget, hävdar Jackson. Vid denna tid skedde också en viktig 

förändring i själva doktrinskrivandet, särskilt inom den amerikanska armén. Om 

                                                 
18 Jackson, The Roots of Military Doctrine, s. 12-13.  
19 Jackson, The Roots of Military Doctrine, s. 15-17.  
20 Jackson, The Roots of Military Doctrine, s. 17-19. 
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doktrinerna tidigare skrivits av individer eller små grupper, och spridits i mindre 

kretsar för kritik och återkoppling innan slutgiltig publicering, började man nu 

inkludera större kretsar i själva författandet och i den kritiska granskningen. Det 

senare skedde ofta genom offentliga föredragningar och seminarier. Deltagandet blev 

alltså större, populariteten ökade och förankringen i organisationen tydligare.21  

 

Dessa doktriner var också grundade på militärteori i större omfattning och var mer 

konceptuella till sin karaktär. Snarare än att fungera som instruktioner och övnings-

hjälpmedel, fungerade dessa texter som vägledning och guide främst till operativa 

chefer och planeringsstaber. Därmed ändrades också det pedagogiska syftet med 

doktrinen och de blev bl.a. viktiga texter i utbildning av chefer på mellannivå och 

högre nivå.22 Dessa publikationer, som idag skulle beskrivas som operativa doktriner, 

var också mer generella och analytiska till sin karaktär och den tänkta publiken gick 

ofta utanför den strikt militära kretsen.  

 

Den militärstrategiska doktrinskolan har många likheter med den operativa 

doktrinskolan, men också viktiga skillnader. Texterna i den förstnämnda, menar 

Jackson, tenderar att vara mer filosofiska och övergripande till sin karaktär med 

ambitionen att normativt lägga fast grundläggande principer och begreppsliga 

ramverk. Syftet är därmed att beskriva, kategorisera och motivera militärens arbete, 

inte bara ge vägledning om hur militära stridskrafter skall användas för att nå 

övergripande strategiska målsättningar.23 Inte sällan utgör de korta introducerande 

översikter med viss militärteoretisk karaktär som lämnar diskussioner om mer 

specifika och konkreta strategier, operationskonst och taktik till andra dokument. 

Doktriner i den fjärde skolan skiljer sig också vad gäller tilltänkt publik, där 

målgruppen är betydligt bredare än bara den egna försvarsgrenen eller 

försvarsmakten. Exempel på sådana utomstående aktörer kan vara den egna 

regeringen, andra försvarsgrenar, allierade nationer och allmänheten i stort.24  

 

Doktriner av denna typ har även en delvis annan funktion än att bara ge strategiska 

riktlinjer för den interna kretsen (vilket den delar med de operativa doktrinerna). 

Texterna utgör också en öppen och tillgänglig deklaration rörande den militära 

institutionens ambitioner, ett stöd i den egna lobbyverksamhet och för 

marknadsföring gentemot makthavarna och väljarna. Som sådan fungerar texten som 

en beskrivning av hur försvarsmakten ser på sin roll i samhället och hur den bidrar 

                                                 
21 Jackson, The Roots of Military Doctrine, s. 19-22. 
22 Jackson, The Roots of Military Doctrine, s. 22. 
23 Jackson, The Roots of Military Doctrine, s. 29. 
24 Jackson, The Roots of Military Doctrine, s. 30-31.  
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till nationens eller statens samlade säkerhetspolitik. En doktrin av denna typ är också 

tänkt att presentera nya perspektiv, generera och sprida nya begrepp och koncept. 

Syftet är således att stimulera till militär debatt och generera en intellektuell 

diskussion och process, dvs. att fungera som ett analysinstrument. Slutligen tenderar 

författarna till sådana doktriner att utgå från ett bredare underlag, där tankar inte 

primärt hämtas internt från den egna organisationen utan också från externa källor, 

såsom försvarsforskning och försvarsdebatt i vidare mening.25  

De breda kategorier av doktrin som beskrivits ovan ger oss ett viktigt idéhistoriskt 

och militärfilosofiskt perspektiv på hur doktriner utvecklats, med vilket syfte, och för 

vilken målgrupp. Vi övergår nu till en diskussion om hur doktrin uppfattats och 

kategoriserats i samtiden och av olika försvarsmakter, närmare bestämt 

Storbritannien, USA och Sverige. Det kan konstateras att det idag inte finns något 

entydigt svar på frågan om vad som kan räknas som doktriner. Tvärtom är det så att 

många olika typer av dokument går under namnet ”doktrin”, alltifrån försvars- och 

säkerhetspolitiska policydokument, hela vägen över reglementen på operativ och 

taktisk krigföringsnivå ner till tekniska instruktioner om hur vapen och plattformar 

skall användas i olika operationstyper.26  

 

Ett exempel på denna otydlighet finns i Storbritanniens försvarsmaktshandbok för 

utveckling av ”Joint doctrine” från 2013. Där beskrivs tidigt i texten att ”joint 

doctrine” (läs: försvarsgrensgemensam doktrin) uttrycks i […] ”Joint Doctrine 

Publications (JDPs)” vilket är Storbritanniens nationella doktrin. Under dessa finns 

sedan ett antal publikationer som kallas ”Joint Tactics, Techniques and Procedures 

(JTTPs)” och som faktiskt inte formellt benämns som doktriner. Den principiella 

skillnaden mellan dessa publikationstyper uppges vara att i gemensamma doktriner 

styrs ”how to think not what to think” medan i JTTPs styrs ”what to do (in detail)”.27  

 

Trots den gjorda distinktionen i inledningen av den brittiska 

doktrinutvecklingshandboken – mellan doktrin och andra typer av taktisk-, teknisk- 

och procedurdokumentation –upprätthålls inte distinktionen i resten av texten. Här 

används istället doktrinbegreppet mer allmängiltigt för alla olika styrdokumenttyper 

som tidigare nämndes. I USAs motsvarande utvecklingshandbok används däremot 

doktrin som ett samlingsbegrepp och där inkluderas även “tactics, techniques, and 

                                                 
25 Jackson, The Roots of Military Doctrine, s. 31-33.  
26 Bjerga, K. I., Haaland, T. L., ”Development of military doctrine: The particular case of small states”, Journal 

of Strategic Studies, vol. 33, no. 4, 2010, s. 505-533. 

27 UK Ministry of Defence (2013). Developing joint doctrine handbook (4th edition). Swindon UK: DCDC, 

Ministry of Defence Shrivenham. 
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procedures”.28 Som vi ser är det inte självklart för alla att dokument i den tekniska 

och den taktiska doktrinskola som Jackson beskriver ovan nödvändigtvis bör ingå i 

begreppet doktrin.  

 

I Sverige har Försvarsmakten valt att ha ett mycket litet antal styrdokument som man 

kallar doktriner (2016 är det endast Militärstrategisk och Operativ doktrin). Operativ 

doktrin kompletteras dessutom med ett antal fristående doktrinbilagor, bl.a. 

avseende ledning av insatser. För styrdokumenten under doktriner används i Sverige 

en terminologi där publikationer som beskriver taktik och strids- eller 

funktionsteknik för förband oftast kallas taktik-, förbands- eller funktionsreglementen och 

taktiska anvisningar. Publikationer som behandlar utnyttjande av vapen, materiel och 

tekniska system finns i stor mängd och kallas ofta handböcker, bestämmelser eller 

instruktioner (och motsvarar närmast den anglosaxiska termen ”techniques”). 

Motsvarigheten till den anglosaxiska termen ”procedures” finns i marinens taktiska 

procedurer för att inrikta t.ex. stridsledning, bastjänst, logistik, minkrig och ubåtsjakt, 

m.m. Dessutom har många förband även utvecklat egna s.k. stående order och 

stående stabsorder som reglerar förbandets eller stabens inre arbetsprocesser.   

 

Finns det då någon reell skillnad mellan doktriner, reglementen och instruktioner 

(eller dessas anglosaxiska motsvarigheter)? Frågan är som beskrivits ovan inte helt 

enkel att besvara. Skillnaden mellan taktiska reglementen och operativ doktrin torde 

i de flesta fall vara liten, medan skillnaden mellan dessa båda typer och tekniska 

instruktioner kan vara tydlig. Reglementen och doktriner innehåller båda principer 

eller mer generella anvisningar som skall tillämpas med förnuft (och inte följas 

slaviskt) medan instruktioner om handhavande av vapen och materiel tvärtom ska 

följas slaviskt, eftersom man annars riskerar materielens funktion och i värsta fall 

personskador.  

 

Varför doktrin?  

Två viktiga utgångspunkter för att förstå syftet med doktrin och varför sådana 

dokument uppfattas som behövliga är stora militära organisationers potentiella 

ineffektivitet men även krigets friktioner och kaos. Alla stora organisationer, vare sig 

det handlar om företag, civila myndigheter eller försvarsmakter, tenderar att i 

praktiken suboptimera sin verksamhet eftersom människor och grupper inom 

organisationen ofta har olika intressen och drar åt olika håll. Stora organisationer med 

många inblandade människor blir svåra att överblicka och att leda på ett rationellt 

sätt. Deras verksamhet präglas också av osäkerhet, t.ex. rörande konkurrenters 

                                                 
28 US Joint Staff J7, 2015, p. A-1. 
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agerande, förändring av miljön de verkar i och framtida utveckling i stort. En doktrin 

blir då ett verktyg för att effektivisera organisationens verksamhet och styra den i mer 

fördelaktig, förutsägbar och ändamålsenlig riktning.29 Krigets friktioner och stridens 

kaos, som bl.a. Carl von Clausewitz pratar om, hotar samtidigt i tider av ofred att 

ytterligare bryta ner sammanhållningen och effektiviteten i en militär organisation, 

pga. ökad stress och förluster i de egna förbanden, fiendens påverkan, etc. Doktriner 

formuleras därmed ofta i motverkade syfte, för att standardisera verksamheten, 

skapa gemensamma uppfattningar och metoder, samt för att generera effektivare 

kommunikation.30  

 

Flera doktrinforskare har försökt kategorisera doktrin, vad de syftar till och hur vi 

bättre kan förstå fenomenet och dess roll i den militära organisationen. Barry Posen 

har beskrivit fyra uppgifter eller funktioner som doktrin fyller i militära 

organisationer, nämligen som inriktningar och prioriteringar, kommunikation inom 

den egna organisationen och med det omgivande samhället, vägledning om hur 

kriget skall föras, samt skapande av mening och identitet för medlemmar av en 

militär organisation.31 Jeffrey S. McKitrick och Peter W. Chiarelli har beskrivit sex 

olika anledningar till att militära organisationer utfärdar doktriner, bl.a. behovet att 

standardisera enklare rutiner, gemensamma begrepp för att skapa ett mer effektivt 

operativt tänkande, integrering av försvarsmakters olika delar, samt som drivkraft 

för debatt och förändring.32  

 

Höiback har på ett mer filosofiskt plan presenterat tre idealtyper: doktrin som ett 

verktyg för utbildning, ledning respektive förändring.33 Jan Angstrom och J. J. Widen, 

som bl.a. utgår från Höiback i sin analys, har delat in doktrin i fyra rationalistiska 

(förnuftsmässiga och nyttobetonade) kategorier – doktrin som ett verktyg för 

utbildning, ledning, förändring och signalering – samt en konstruktivistisk kategori, 

nämligen doktrin som religion eller ritual (gemensamma trossatser).34 Nedan följer 

en kort beskrivning av dessa fem. Värt att notera är att de fem kategorierna är 

idealtyper och att en doktrin naturligtvis kan fylla fler än en av dessa funktioner 

samtidigt, samt att kategorierna ofta glider in i varandra även begreppsligt.  

                                                 
29 För ett organisatoriskt perspektiv på doktrin, se Barry R. Posen, ”Foreword: Military doctrine and the 
management of uncertainty”, Journal of Strategic Studies, vol. 39, no. 2, April 2016, s. 159-173.  
30 För en diskussion om den miljö som militära organisationer befinner sig i, kopplat till Clausewitz tänkande, se 
Posen, ”Foreword: Military doctrine and the management of uncertainty”, s. 164-166. 
31 Posen, ”Foreword: Military doctrine and the management of uncertainty”, s. 160. 
32 McKitrick & Chiarelli, hämtat från Høiback, Understanding Military Doctrine, s. 11. Författarna nämner sex 
punkter som refereras och utvecklas.  
33 Høiback, ”What is doctrine?”, s. 888.  
34 Angstrom, Jan & Widen, J. J., “Religion or Reason? Exploring Alternative Ways to Measure the Quality of 

Doctrine”, Journal of Strategic Studies, Vol. 39, No. 2, 2016, s. 201-202.  
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Doktrin som ett verktyg för utbildning: trots att det finns många andra dokument 

och publikationer som kan tjäna väl i militär utbildning och övning, är doktriner ofta 

viktiga läromedel eftersom de fokuserar på grundläggande kunskap som en militär 

förväntas ha för sin tjänstgöring.35 Doktriner i detta sammanhang försöker som regel 

inte bara förmedla kunskaper om olika militära förhållanden utan också normer och 

värderingar för hur man skall agera, tänka och vara.  

 

Doktrin som ett verktyg för ledning: detta är förmodligen den vanligaste ambitionen 

med en doktrin, nämligen att den skall bidra till att göra förbanden och 

organisationen lättare att leda för cheferna. När många individer skall organiseras 

och styras mot ett och samma mål, och särskilt i kaotiska, oförutsägbara och stressade 

situationer, blir ofta samordningen och effektiviteten lidande. Inte går det heller att i 

förväg instruera i detalj vad varje del skall göra i varje tänkbar situation. En doktrin 

som ger övergripande riktlinjer om hur chefer och soldater skall tänka och agera, kan 

då (i alla fall i teorin) bidra till att överkomma en del av samordningsproblematiken 

och göra organisationen effektivare.36 Som vi märker glider de två kategorierna om 

doktrin som utbildning resp. ledning ihop i detta fall, eftersom relevant kunskap och 

förmåga i ledning normalt kräver utbildning och övning. På detta sätt blir 

kategorierna två sidor av samma mynt.  

 

Doktrin som ett verktyg att förändra (transformera): även denna inriktning 

sammanfaller med doktrin som utbildning resp. ledning. Om cheferna i en militär 

organisation har bestämt att den senare behöver förändras på något sätt börjar det 

normalt i utbildning och ny inriktning för hur organisationen skall ledas. Behovet av 

doktrin som verktyg för förändring uppstår inte sällan i samband med militära 

misslyckanden, revolutionära händelser i det övriga samhället, eller när 

försvarsekonomiska förhållanden ändras.37 Syftet med den nya doktrinen blir då att 

modifiera sättet man strider på, formerar sig, vilka vapen man behöver samt hur man 

planerar och övar.  

 

Doktrin som verktyg för signalering (strategisk kommunikation och 

marknadsföring): doktrin används ofta som ett instrument för kommunikation, både 

inom den egna organisationen och inom det egna landet, t.ex. gentemot andra 

försvarsgrenar, makthavare och väljare, men också externt, t.ex. gentemot allierade 

stater eller potentiella fiender. I den interna kommunikationen blir doktrinen ett sätt 

                                                 
35 Høiback, ”What is doctrine?”, s. 888-889. 
36 Høiback, ”What is doctrine?”, s. 890-892. 
37 Høiback, ”What is doctrine?”, s. 893.  
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att marknadsföra den egna organisationen, visa på dess förmåga och nytta, samt att 

legitimera dess existens. I den externa kommunikationen blir doktrinen också ett 

medel att visa på förmåga och nytta men då i syfte att signalera framtida intentioner 

för allierade (stöd) och för fiender (avskräckning).38  

 

Doktrin som gemensamma trossatser: de fyra syften med doktrin som beskrivits 

ovan har alla ett instrumentellt perspektiv och vilar på förnuftsmässig och 

rationalistisk grund. Men syftet med doktrin behöver nödvändigtvis inte ha en 

rationalistisk grund, där målsättningar medvetet ställs upp och doktrin används som 

medel eller metod för att uppnå mål om t.ex. utbildning, ledning och transformering 

av militära organisationer. Angstrom och Widen hävdar istället att doktrin snarast 

bör ses som ritualer eller gemensamma trossatser som skapar identitet och mening 

för de som ingår i den militära organisationen. En sådan doktrin ger, i likhet med 

religion, visshet och trygghet för människor som riskerar livet i sin tjänsteutövning. 

Delade känslor om plikt, lojalitet, stolthet och ära bidrar därmed till ökad 

sammanhållning i gruppen och förhoppningsvis till framgång i verksamheten.39  

 

Trots att de flesta försvarsmakter idag har doktriner och att de flesta framhäver nyttan 

med dem är de långt ifrån okontroversiella. Detta gäller både historiskt och i 

samtiden. Vissa är kritiska mot själva tanken på en doktrin och hävdar att den 

hämmar kreativt militärt tänkande och leder till dogmatism och mental degenerering. 

Andra menar att krigets karaktär, och kontexten där striden förs, är så föränderlig, 

och påverkas av så många variabler, att formaliserade riktlinjer alltid kommer att vara 

föråldrade, missvisande och begränsande för kreativa militära ledare.  

 

Grunden till farhågorna står ofta att finna i vad som brukar beskrivas som 

”doktrinparadoxen” (alt. ”doktrindilemmat”). Om riktlinjerna i en doktrin är för 

specifika och tvingande riskerar de att begränsa en befälhavares eller ett förbands 

agerande och göra dem monotona, fantasilösa och förutsägbara. Detta gynnar en 

motståndare som då lättare kan ”läsa av” motparten. Om riktlinjerna istället är för 

generella, vaga och utan krav på tillämpning riskerar doktrinen att bli verkningslös 

och bara ett dokument bland många. Andrew Gordon har uttryckt detta dilemma 

enligt följande: ”doctrine must be explicit and specific to achieve useful empirical 

content; to the degree that this occurs, however, dogmatism and doctrinal 

righteousness too often prevail. Efforts to avoid this pitfall often result in doctrine 

that is so abstract as to be of no value in the field.”40  

                                                 
38 Angstrom & Widen, “Religion or Reason?”, s. 203-204.  
39 Angstrom & Widen, “Religion or Reason?”, s. 205-209.  
40 Citat hämtat från Høiback, Understanding Military Doctrine, s. 12.  
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Många militära tänkare har reflekterat kring dessa dilemman och på olika sätt försökt 

rädda tanken om en fruktbar doktrin. Høiback påtalar fyra problem i detta 

sammanhang. För det första har försök gjorts att lösa doktrinparadoxen genom att 

förespråka en doktrin som är mindre inriktande och begränsande, och istället 

fokusera på hur man bör tänka, snarare än hur man skall agera (se t.ex. UK MoD, 2013). 

Problemet här, menar Høiback, är att doktrinen riskerar att reduceras till det intuitiva 

och till det föga originella budskapet att tänka klokt och vara flexibel. Det andra 

försöket att undvika doktrinparadoxen är att förespråka en doktrin som fokuserar på 

hur man skall vara, snarare än hur man skall tänka och agera, dvs. inrikta doktrinen på 

militära dygder och att utfallet därigenom närmast per automatik leder till ett 

lämpligt agerande. Även här riskerar doktrinen att förfalla till plattityder om 

hedervärda dygder såsom lojalitet och mod.41  

 

En tredje metod är doktriner som inkluderar lite av allt – hur man skall tänka, vara och 

agera – 

 och gärna i lagom vaga och tvetydliga ordalag för att inte vara för styrande och 

”indoktrinerande”. Problemet, menar Høiback, är att en doktrin som innehåller allt, 

lätt får ett intetsägande innehåll som saknar prioriteringar och vägledning. En fjärde, 

ofta oavsiktlig, tendens att hantera doktrindilemmat och undvika ett alltför riktat och 

konkret innehåll, något som oftast inträffar när intressena mellan inblandade aktörer 

i doktrinskrivandet vida skiljer sig åt, är en fixering på slogans och militära modeord. 

Problemet är att nydanande ord och fraser, som inte sällan sätter nya etiketter på 

gamla problem, kan komma att ersätta mer djupsinnigt tänkande och nödvändiga 

prioriteringar.42  

 

Teorins och vetenskapens roll i doktriner 

Höiback tar även upp olika synsätt på teorins och vetenskapens roll i doktriner och 

menar att det finns tre olika skolor eller inriktningar:43 

i) skepsis mot doktriner 

Företrädare för detta synsätt (doctrinal scepticism) anser att militär teoribildning 

generellt är outvecklad i förhållande till andra vetenskapliga fält, exempelvis 

medicin. Det finns oftast, menar dessa, inte mer än personliga erfarenheter att luta sig 

mot i militär teoribildning. Militärteori handlar om samhällsvetenskap (inte 

naturvetenskap) och det reflexiva inslaget är därför stort enligt doktrinskeptikerna. 

                                                 
41 Høiback, Understanding Military Doctrine, s. 14-15.  
42 Høiback, Understanding Military Doctrine, s. 15-16.  
43 Høiback, Understanding Military Doctrine, kap. 3-5. En visualisering av denna tredelade syn erhålls på s. 63.  
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Eftersom krig/strid är antagonistiskt finns också en flexibilitet och förmåga till 

anpassning mellan parterna. Om någon finner en lag/teori om hur krig ska föras kan 

motståndaren anpassa sig till och omintetgöra den. Verksamheten, krig, är också 

komplex och mycket beror på slump och opportunism. Handlingskraft och 

opportunism/pragmatism är därför att föredra framför teoribildning. Det finns därför 

inga lagar om strategi och krigföring som kan ligga till grund för doktriner, menar 

doktrinskeptikerna. 

ii) doktrin kan grundas på vetenskap 

Företrädare för detta synsätt (doctrinal foundationalism) menar att det finns principer 

och teorier för strategi och krigföring som kan upptäckas med hjälp av vetenskaplig 

metod i vetenskapliga studier. De främsta företrädarna för detta synsätt anses vara 

de militära tänkarna Jomini och Fuller. Människor kan observera och utifrån 

observationer utveckla hypoteser/teorier baserade på fakta från observationer, och vi 

kan sedan testa hypoteserna genom analys av krig/strategi/slag. Visst finns slump och 

chans i krig, menar dessa tänkare, men det drabbar oftast båda sidor lika. Strid är till 

stor del lika deterministisk som annan mänsklig/social aktivitet och det är därför inte 

svårare att ställa upp och pröva teorier för strategi och krigföring än för annan social 

aktivitet. Särskilt på lägre nivåer eller i enklare verksamheter är det också mindre 

komplicerat att hitta principer och regler för hur strid ska föras.  

iii) doktrin som effekthöjande samordningsverktyg 

Företrädare för detta synsätt (doctrinal coherentism) menar att även om det inte finns 

några tidlösa/allmängiltiga regler och principer för krigföring som är kontextobundna 

så betyder det knappast att strateger och taktiker ska hänge sig åt ren opportunism 

och intuition. Handlingar måste kunna rättfärdigas och detta kan ske genom att bli 

överens om vissa utsagor och uppfattningar om krig och hur krig ska föras. Ett 

exempel är Clausewitz ståndpunkt om krigets natur som relativt tidlösa sanningar, 

t.ex. krigets dimma och friktioner som alltid förekommer. Genom att komma överens 

om (i en doktrin/föreskrift) hur vissa saker ska göras, minskar man effekten av 

osäkerhet och friktioner. Doktrinens roll är därför att ensa begrepp och ge ömsesidig 

förståelse för hur vi tänker och gör så att risken för friktioner och betydelsen av 

osäkerhet minskar.  

 

Skillnaden mellan en ”coherentist” och en ”fundamentalist”, menar Höiback, är att 

coherentisten inte erkänner objektiva lagar/principer för krigföring i en oberoende 

eller objektiv verklighet. Det är människor som bestämmer/kommer överens om 

dessa ”lagar”. Militär doktrin kan i detta sammanhang jämföras med både en 

marknad för åsikter/teorier och ett juridiskt system, hävdar Höiback. Vissa teorier 

anses trovärdiga och vinner anhängare (köpare) på marknaden samtidigt som det 

finns en juridisk funktion som värderar olika teorier (doktrinära innehåll och uttryck) 
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mot varandra, ofta gentemot gällande doktrin, och fastställer/väljer vilken doktrin 

som för tillfället anses ha högst trovärdighet. Teorier är därför verktyg för att förstå 

verkligheten, inte sanningar att slaviskt följa. 

 

I en undersökning från 2015 med doktrinutvecklare på försvarsgrensgemensam nivå 

(joint level) i Storbritannien, USA och Israel använde Thunholm och Palmgren ett 

test som avsåg att mäta doktrinutvecklarnas syn på främst teorins och vetenskapens 

roll i doktriner.44 Frågorna var utformade med ambitionen att mäta de tre olika 

synsätten enligt Höibacks definitioner (scepticism, foundationalism, coherentism). 

Antalet deltagare var relativt litet (mindre än 10 personer från respektive land) och 

slutsatserna bör därför hanteras med viss försiktighet. Resultatet visade att 

doktrinutvecklarna överlag (oavsett land) tenderade att se doktriners viktigaste roll 

som ett effekthöjande samordningsverktyg, dvs. stöd för coherentism. De intervjuade 

ansåg inte i någon högre utsträckning att det fanns vetenskapligt stöd i form av 

militärteori för att föreskriva strategi i doktriner, även om de flesta instämde i att det 

på taktisk nivå fanns erfarenhetsbaserade tumregler och procedurer som kunde anges 

i doktriner. De intervjuade doktrinutvecklarna såg därmed mindre vetenskapligt stöd 

för att skriva högre (strategiska) doktriner, men mer vetenskapligt stöd för 

utformning av doktriner på lägre (taktisk) nivå. Doktrinutvecklarna var överlag inte 

heller doktrinskeptiska, dvs. man var inte benägen att se risker med användande av 

doktriner eller orolig att doktrin ska verka fördummande.45 

 

Thunholm och Palmgren såg vidare ett samband mellan denna syn på doktriner och 

den definition av doktriner som används i USA, Storbritannien, Nato och även i 

Sveriges MSD 12. Å ena sidan konstaterades att det fanns systematiska kunskaper 

och erfarenheter om taktik och strategi som kunde ligga till grund för utbildning, 

samordning och ledning, å andra sidan ville man inte att doktrinen ska tillämpas 

slaviskt. En sådan slutsats förefaller rimlig för den doktrinutvecklare som dels inte 

anser att det finns ”lagar” för strategi och taktik, dels anser att det är effektivt för en 

organisation att samordna sitt agerande – en inställning som passar väl med synsättet 

att doktrin är ett effekthöjande samordningsverktyg.46     

 

  

Del 2. Processer för utveckling och implementering av doktriner  

 

                                                 
44 Thunholm, P., Palmgren, A. (2015). Hur operativ doktrin utvecklas – en studie av tre krigserfarna 
försvarsmakter. Stockholm: Försvarshögskolan, FHS skrivelse Ö645/2014, underbilaga 5.1, 2015-12-15. 
45 Thunholm & Palmgren (2015).  
46 Thunholm & Palmgren (2015). 
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Publicerad forskning om hur doktrinutvecklings- och implementeringsprocesser 

utformas är begränsad. Ett exempel är Dennis Drew som föreslog en iterativ modell 

för doktrinutveckling inom US Air Force.47 Ett annat exempel är Geoffrey Tills 

iterativa modell för doktrinutvecklingsprocesser som på ett övergripande sätt, och 

utan empiriskt stöd, innehåller stegen: doctrine (skrivprocessen) – education 

(utbildning av officerare/ användare) – operations (tillämpning på fältet) – evaluation 

(utvärdering av doktrinens tillämpbarhet), och därefter revideras doktrinen igen vid 

behov.48 Modellen beskriver dock endast övergripande själva utvecklings- och 

implementeringsprocesserna. Tills modell har bl.a. utnyttjats i en fallstudie av svensk 

marin doktrinutveckling och slutsatsen var att huvuddragen av Tills modell fanns 

med i den svenska processen även om processen visade sig vara betydligt mer 

komplex och svårfångad.49 I en deskriptiv studie av hur framtagningen av Norweigan 

Armed Forces Joint Doctrine (2007) gick till konstaterades att processen var 

problematisk på flera sätt. Bland annat påtalades svårigheten att organisera själva 

skrivprocessen, t.ex. skapandet av kontinuitet, bred representation, lämplig 

sammansättning, samt rätt kompetens i författar- och granskningsgrupper.50   

 

De problem som påvisades i den norska studien ovan har i några länder hanterats 

genom utveckling av manualer för doktrinutveckling, och detta i syfte att göra 

processen mer strukturerad och formaliserad. Nedan beskrivs och diskuteras några 

exempel på hur processer för doktrinutveckling och doktrinimplementering kan 

utformas. Fallen är samtida och från länder som har mer krigserfarenhet än Sverige. 

En viktig anledning till detta val är att länder som t.ex. USA och Storbritannien, under 

trycket av pågående väpnade konflikter, har haft stor anledning att kontinuerligt 

förbättra sina doktrinutvecklings- och implementeringsprocesser. Till skillnad från i 

Sverige har dessa länders försvarsmakter även formaliserat sina doktrin-

utvecklingsprocesser i styrdokument (dock inte implementeringsprocesserna). 

Beskrivningen av denna utveckling och implementering av doktriner sker inte i detalj 

utan på mer generell nivå. Till grund för betydande delar av framställningen ligger 

en studie av Thunholm och Palmgren (2015).51 De senare studerade USAs och Stor-

britanniens doktrinutvecklingshandböcker samt genomförde intervjuer med erfarna 

                                                 
47 Drew, Dennis M., ”Inventing a doctrine process”, Air Power Journal, Vol. 9, No. 4, Winter 1995, s. 42-

52. 
48 Till, Geoffrey, Seapower: A Guide for the Twenty-First Century, s. 33-35.  
49 Peedu, Fredrik, ”En teori om den iterativa förändringsprocessen av marina doktriner”, C-uppsats i 

krigsvetenskap (Försvarshögskolan, 2010). Även andra examensarbeten vid Försvarshögskolan har fokuserat på 

doktrinutveckling och processfrågor, bl.a. Frisell, ”Doktrinutveckling – en levande process”, examensarbete 

(Försvarshögskolan, 2002); och Hartakainen, Glenn, ”Från projekt till process – Försvarsmaktens 

doktrinutveckling i går, i dag och i morgon” C-uppsats i krigsvetenskap (Försvarshögskolan, 2008).  

50 Bjerga, K. I., Haaland, T. L. (2010). 
51 Thunholm & Palmgren (2015). 
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doktrinutvecklare i USA, Storbritannien och Israel. Nedan beskrivs, i tur och ordning, 

doktriners syfte, styrning och ledning av doktrinutveckling, 

doktrinutvecklingsprocessens utformning och implementering av doktriner. Denna 

redogörelse avslutas med en diskussion om vad man kan lära sig ifrån de länder som 

Thunholm och Palmgren studerat avseende doktrinutveckling och implementering.   

 

Doktriners uttalade syften  

Vilka syften anges specifikt i USAs och Storbritanniens utvecklingshandböcker för 

doktrin på försvarsgrensgemensam nivå (joint-level)?52 Syftet med doktrin beskrivs i 

stort sett detsamma i båda länderna. Ett citat ur 2013 års utgåva av Storbritanniens 

doktrinutvecklingshandbok ger en bild av huvudsyftet: 

Essentially, military doctrine guides our armed forces on how 

to conduct themselves on operations. It is also a body of 

professional knowledge and a common basis for 

understanding the nature and conduct of armed conflict.53 

Det mest allmänna syftet med doktriner är således att öka den operativa effektiviteten 

hos militära styrkor. Militära doktriner ska enligt utvecklingshandböckerna (1) 

informera, utbilda och stödja/vägleda militära chefer/personal genom att 

tillhandahålla ett gemensamt ramverk och en gemensam förståelse för hur 

operationer genomförs. Doktrinen ska vidare (2) ge en förståelse för det tidlösa och 

det kontextbundna i väpnade konflikter. De ska också (3) utgöra en grund för 

utbildning och träning av officerare genom att innehållet ska spegla det som anses 

fungera mest effektivt, samt (4) utgöra basen för samordning med Nato och annan 

multinationell doktrin. Det framhävs även att användningen av doktrin ska (5) 

standardisera terminologi, träning, lednings- och lydnadsförhållanden, 

ansvarsområden och processer inom de väpnade styrkorna. Standardiseringen 

innebär vidare att det finns ett ömsesidigt beroende vid utveckling av olika typer av 

doktrin, dvs. de ska aldrig vara motsägande och de ska använda en gemensam 

terminologi. Ansvaret för detta ligger på alla doktrinutvecklande enheter. Tittar man 

på de övriga styrdokumenten, de sk. ”Joint Tactics, Techniques and Procedures” ska 

dessa (6) styra handlandet mer i detalj genom att föreskriva den taktik, teknik och de 

procedurer som visat sig fungera mest effektivt. Förutom dessa mer inåtriktade 

syften till försvarsmakten ska doktriner (7) förmedla ett tydligt budskap utåt, till 

                                                 
52 UK Ministry of Defence (2013). Developing joint doctrine handbook (4th edition). Swindon UK: DCDC, Ministry 
of Defence Shrivenham; och US Chairman of the Joint Chiefs of Staff (2012). Chairman of the Joint Chiefs of Staff 
Manual (CJCSM) 5120.01 Joint Doctrine Development Process. Washington D. C.: US Joint Staff J-7. Det kan 
noteras att doktrinutveckling på försvarsgrensgemensam nivå (joint-level) inte skiljer sig på något avgörande 
principiellt sätt ifrån doktrinutveckling på vapengrensnivå i dessa länder. Det är snarare så att doktrinutveckling 
på försvarsgrensgemensam nivå, som är av yngre datum, modellerats ifrån vapengrenarnas 
doktrinutvecklingsprocesser.  
53 UK Ministry of Defence (2013). Developing joint doctrine handbook (4th edition), p. 1-1. 
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civila och militära partners, allmänheten och även till potentiella motståndare om 

försvarsmaktens vilja och förmåga att genomföra militära operationer.  

 

När det gäller skillnader mellan länderna kan USAs utvecklingshandbok möjligen 

sägas i högre grad betona doktrinens effekthöjande syfte genom att doktrinen ska 

underlätta koordination mellan stridskrafter medan Storbritannien mer betonar 

doktrinens utbildande syfte. Oavsett land finns en viss inbyggd motsättning mellan å 

ena sidan doktrinens föreskrivande av hur operationer ska genomföras, å andra sidan 

befälhavarens frihet att själv besluta (göra avsteg). Båda handböckerna är dock 

tydliga i budskapet att doktrin inte utgör ”lag” utan snarare ett samordningsverktyg i 

träning och utbildning, något som gör att det lättare går att bedriva verksamheten 

effektivt och gemensamt i operationer.   

 

USAs och Storbritanniens utvecklingshandböcker (från 2012 resp. 2013) skiljer 

också på policy, doktrin och koncept. Försvarspolicy anger vad som ska och inte ska 

göras, nu och i framtiden, doktrin ger vägledning om hur policyn skall effektueras 

med dagens (militära) förmågor (capabilities) och koncept ger vägledning om hur en 

policy ska förverkligas i framtiden, med framtida förmågor som inte finns 

tillgängliga i dagsläget (t.ex. ny teknik). Skillnaden är väsentlig och doktriner 

(inklusive reglementen) handlar således om hur försvarsmakter agerar med 

tillgängliga förmågor och tillgänglig materiel, inte hur man ska agera med framtida 

tillförda system/materiel. Doktriner handlar därför i praktiken om att definiera och 

formalisera beprövad erfarenhet.  

 

Utgångsvärden och källor för doktrinutveckling 

Doktrinutvecklingshandböckerna i USA (2012) och Storbritannien (2013) är 

detaljerade i sina anvisningar om olika källor för doktrinutveckling. Bland annat 

betonas värdet av en databas med egna systematiskt insamlade erfarenheter och 

lärdomar [lessons learned] från insatser och övningar, samt de personliga, praktiska 

erfarenheter som finns i den intressegemenskap [community of interest] som är 

berörda av en viss doktrin. Dessutom rekommenderas att källor sökes brett, både 

militärt och civilt, samt både utom och inom den egna organisationen.54 Innan själva 

skrivfasen i ett doktrinprojekt inleds vinnlägger man sig därför alltid om att dels 

                                                 
54 De huvudgrupper av källor som nämns är andra typer av doktriner, reglementen, och instruktioner (joint och 
vapengren och funktioner), after-action reports, konceptbeskrivningar, militära tidskrifter, studierapporter, 
böcker, dagstidningar, nyhetsbyråer, intervjuer, webforum, civila och militära utbildningsinstitutioner, övningar, 
och krigsspel. Vidare nämns seminarier, konferenser, andra myndigheter och departement och deras 
publikationer, samt slutligen operationsplaner, uppgiftsförteckningar och operationsorder. Kort sagt anges 
nästan alla typer av civila och militära publikationer samt intervjuer med olika befattningshavare som möjliga 
källor för doktrinutveckling. 
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samla in erfarenheter från organisationen på stor bredd, dels samla in information 

brett från många andra typer av källor.  

 

Historiska erfarenheter nämns ofta specifikt som källa till doktrinutveckling, men en 

direkt koppling till forskning och militärteori tycks vara mindre vanligt vid 

framtagning av en doktrin, förutom för vissa mer övergripande nivåer. En tänkbar 

orsak är att doktriner handlar om att reglera hur problem ska hanteras med dagens 

förband och med dagens (beslutade) förmågor. Doktriner utformas således främst 

grundat på praktiska erfarenheter, enligt dessa handböcker. De kan vara i form av 

”lessons learned”, men personliga erfarenheter och idéer påverkar också och det 

läggs mycket tid i skrivprocessen på att i olika forum komma överens om vilka 

erfarenheter som är giltiga och hur dessa erfarenheter ska tolkas. Här sker en process 

där olika personers erfarenheter stöts och blöts, och där slutresultatet blir det som 

skulle kunna kallas ”beprövad erfarenhet”. Detta framstår som en av de viktigaste 

effekterna av doktrinskrivandeprocessen, nämligen sökandet efter och fastställande 

av en gemensam syn, på vad som utgör beprövad erfarenhet och i syfte att hantera ett 

visst problemområde som en viss doktrin ska omfatta. Beprövad erfarenhet ska i 

detta sammanhang förstås som en överenskommelse av typen ”så här ska detta 

göras”. Behovet av en sådan överenskommelse kan komma från erfarenheter från 

fältet där en gällande doktrin inte visat sig fungera men det kan också komma ifrån 

att en ny förmåga tillkommer. Här finns en tydlig koppling till den ”auktoritet” som 

Höiback pratar om som en viktig del av doktrin och som beskrivits ovan, dvs. att 

man i doktrinutvecklingsprocessen ”bestämmer” vad som är viktigt och inte.  

 

Styrning och ledning av doktrinutveckling 

Styrning och ledning av doktrinutveckling sker på flera nivåer och i flera steg i både 

USA och Storbritannien. Alla vapengrenar och den försvarsgrensgemensamma 

nivån har egna styrsystem för doktrinutveckling som principiellt är likartade. 

Doktrinutveckling genomförs baserat på en femårsplan som revideras årligen. 

Femårsplanen beslutas i ett särskilt beslutsorgan som består av chefer på 

generalsnivå (motsvarande den svenska försvarsmaktsledningen). Under detta 

beslutsorgan finns en styrgrupp för doktrin som är brett sammansatt med höga 

företrädare för alla de organisationsenheter som berörs av doktrinerna. Denna 

styrgrupp följer upp pågående doktrinutveckling och ansvarar för att föreslå 

revideringar i femårsplanen för den högre nivåns beslut. Under denna styrgrupp 

finns i USA och Storbritannien särskilda organisationsenheter på 

försvarsgrensgemensam och vapengrensnivå med ansvar exklusivt för 

doktrinutveckling. Det är här som grundarbetet med beredning av femårsplaner för 

doktrinutveckling sker.   
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Arbetet med framtagning av en specifik doktrin sker på lite olika sätt i USA och 

Storbritannien och den följande beskrivningen bygger på Thunholm och Palmgren.55 

Det som skiljer sig är bl.a. var själva skrivarbetet görs. Den modell som är vanligast i 

USA är att utse en specifik organisationsenhet som ansvarig för att ta fram ett 

doktrinutkast. Den centrala doktrinutvecklingsenhetens roll är i detta fall att 

inledningsvis förse den skrivande enheten med en omfattande analys av vad den nya 

eller reviderade doktrinen bör omfatta. Analysen bygger bl.a. på en omfattande och 

formaliserad insamling av synpunkter från hela organisationen, särskilt när det gäller 

revidering av befintlig doktrin. Denna återkoppling från alla delar av organisationen 

som efterfrågas avser att samla in data om hur befintlig doktrin fungerar och vilka 

ändringar som anses behövas. Utöver denna återkoppling lägger sedan analytikern 

ner ett omfattande eget analysarbete avseende de källor som nämndes i tidigare 

avsnitt. Det omfattar inte bara militära och civila skriftliga källor utan kan även 

omfatta observationer av skarpa insatser, övningsverksamhet, intervjuer och 

frågeformulär riktade främst mot medlemmar i den intressegemenskap som berörs av 

doktrinen. Häri ingår även att identifiera möjliga kontroverser inom fältet för 

doktrinen, dvs. olika uppfattningar som kan leda till svårigheter att komma överens 

om doktrininnehållet.  Dessa analysrapporter styr i praktiken både innehåll och 

upplägg av ny och reviderad doktrin. Analysrapporten blir sedan en del av det 

projektdirektiv som utarbetas och beslutas (med majoritetsbeslut) i styrgruppen för 

doktrin.   

 

I Storbritannien är det vanligast att den doktrinansvariga enheten själv ansvarar för 

att skriva eller revidera doktrinen, antingen med egen personal eller genom att ta in 

någon tillfälligt. Även här föregås dock själva skrivprocessen av en omfattande 

analys. Oavsett vilket alternativ som väljs skrivs doktrinen oftast av en grupp av 

individer som medförfattare, även om det är vanligt med en enda huvudansvarig 

författare, eftersom detta har visat sig leda till snabbare framtagning och mer enhetlig 

text.  Doktrinen tas sedan fram i en eller flera utgåvor som sänds ut för granskning 

till alla enheter som berörs av doktrinen. Remisshanteringen görs i särskilt framtagen 

mjukvara, och man vinnlägger sig om att hantera alla remissvar öppet och 

transparent. Strävan är att uppnå konsensus kring texten i en ny eller reviderad 

doktrin. I båda länderna finns dock mekanismer för att lösa ut oenighet på centrala 

punkter ända upp på försvarsmaktsledningsnivå.56  

 

Doktrinutvecklingsprocessens utformning 

I både USA och Storbritannien har en doktrin en förväntad livslängd på fem år, 

vilket innebär att ca 20 procent av doktrinerna revideras årligen, i större eller 

                                                 
55 Thunholm & Palmgren (2015). 
56 Thunholm & Palmgren (2015). 
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mindre omfattning. Förutom vanlig doktrin, med en femårig utvecklings- och 

revisionscykel, finns i både USA och Storbritannien även en snabbprocess för en s k 

”Doctrine Note”. Den senare tas fram när något behövs snabbt eller när man vill 

testa något nytt och obeprövat sätt att agera, ofta baserat på ett tidigare koncept.57 

 

Exempel på hur en konkret doktrinutvecklingsprocess kan se ut presenteras nedan. 

Vi har valt Storbritanniens doktrinutvecklingsprocess58 på försvarsgrensgemensam 

nivå (i åtta steg) som exempel, men enligt intervjuer med doktrinutvecklare vid 

Development Concept and Doctrine Centre (DCDC) är det inte någon större 

principiell skillnad mellan processerna på joint- och vapengrensnivå.59 

 

Steg 1 – projektförslag: Ett förslag att skriva en doktrin inom ett visst område 

presenteras. Detta förslag kan komma inifrån vilken organisationsenhet som helst 

inom försvarsmakten. För doktriner som redan finns i doktrinutvecklingsplanen görs 

dock inget projektförslag, utan där är första steget en projektanalys som inleds ca tre 

år efter doktrinens införande.  

 

Steg 2 – projektanalys: En intern analys påbörjas inom Doktrinutvecklingsenheten 

(DE) som ska påvisa behovet av doktrin och föreslå åtgärd. Arbetet kan resultera i en 

rekommendation om revidering av befintlig doktrin, nyutveckling av doktrin, eller 

(om det är bråttom) utveckling av en enklare sk. ”doctrine note”. Om analysen är 

föranledd av ett inlämnat projektförslag kan rekommendationen även vara att 

doktrinförslaget inte ska resultera i någon åtgärd. 

 

Steg 3 – projektvalidering: En formell begäran lämnas från DE till Styrgruppen för 

doktrin om att dra igång ett doktrinprojekt. Den tidigare gjorda projektanalysen 

sammanfattas och ett motiverat förslag om att ta fram en viss namngiven doktrin 

upprättas (i en särskild mall). Projektet ”valideras” genom beslut i Styrgruppen. 

Totalt ska Steg 2 och 3 ovan inte ta mer än tre månader, men komplexa projekt kan 

kräva betydligt längre projektanalystid (upp till sex månader). 

 

Steg 4 – projektdirektiv: Ett formellt direktiv ges till en utsedd projektofficer. Projekt-

direktivet upprättas enligt en mall i doktrinutvecklingshandboken och ska innehålla 

doktrinens syfte, målgrupp, ansvarig projektofficer inom DE eller ansvarig enhet 

utanför DE, innehåll i stort, titel, tidsplan, och hur författarteamet ska utformas. 

                                                 
57 Thunholm & Palmgren (2015). 
58 UK Ministry of Defence (2013). Developing joint doctrine handbook (4th edition). Swindon UK: DCDC, 

Ministry of Defence Shrivenham. 

59 Thunholm & Palmgren (2015). 
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Steg 5 – arbetsutkast [working draft]: Ett förord och ett första interngranskat 

arbetsutkast tas fram. Arbetsutkastet produceras inom den utsedda författargruppen. 

Det cirkuleras också i flera omgångar inom DE bland kollegor (andra erfarna 

doktrinförfattare) för återkoppling och kommentarer. 

 

Steg 6 – studieutkast [study draft]:  En första version av doktrinen tas fram, 

formaliseras och cirkuleras externt. Ett färdigt arbetsutkast granskas av ansvarig chef 

inom DE som beslutar om det kan sändas ut som studieutkast till berörda externa 

intressenter för granskning. Detta görs i så fall genom medlemmarna i Styrgruppen 

som svarar för att intressenter inom deras ansvarsområde får lämna synpunkter på 

utkastet. Normaltid för att lämna remissynpunkter är sex till åtta veckor. 

Framtagande av projektdirektiv, arbetsutkast och cirkulerat studieutkast ska normalt 

ta sex till nio månader men det kan vid komplicerade och omfattande projekt (många 

intressenter eller svårt område) ta längre tid. Strävan är att endast skicka ut ett 

studieutkast på remiss innan slutlig utgåva tas fram. 

 

Steg 7 – slutgiltigt utkast [ratification draft]: Inkomna remissvar på studieutkastet 

bearbetas och en slutlig utgåva för ratificering tas fram. Remissinstanserna lämnar 

skriftliga synpunkter i tre olika kategorier beroende på hur viktiga de tycker 

synpunkten är. Detta görs i en för ändamålet fastställd matris. Därefter genomför 

projektofficeren redigering (även layout) och erforderliga möten med 

remissinstanserna i syfte att uppnå konsensus om en slutlig utgåva som ska 

godkännas för utskick av chefen för doktrinutvecklingsavdelningen. Därefter sänder 

chefen för doktrinutvecklingsavdelningen doktrinen till ansvarig chef i syfte att få 

den ratificerad. 

 

Steg 8 – publicering: Det ratificerade doktrinutkastet publiceras i bokform. Efter 

ratificeringen lämnas doktrinen för redaktionell bearbetning och publicering. Totalt 

ska ratificerings- och publiceringsprocessen ta ca tre till sex månader, varav själva 

publicerings-processen anges till max åtta veckor. 

 

Som konstaterats ovan är doktrinutvecklingsprocesserna i Storbritannien och USA 

likartade men vissa skillnader finns. En skillnad är den tid som avsätts för 

nyutveckling och revision där USA i princip påbörjar all revision efter två års 

användning av doktrinen medan man i Storbritannien väntar i tre år. I USAs 

utvecklingshandbok schemaläggs totalt 34 månader för revision av doktrin, varav 

16,5 månader ägnas åt att komma fram till hur revisionen ska se ut (från analys fram 
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till projektdirektiv). I Storbritanniens utvecklingshandbok schemaläggs totalt 18-24 

månader för revision av doktrin, varav ca fyra till sex månader används till analys 

fram till projektdirektiv. I USA strävar man sedan efter två utkast som remissas brett 

innan slututgåva tas fram men i Storbritannien är strävan att endast ha en bred 

remissomgång. En annan skillnad är att i USA stöds utvecklingsprocessen av en 

större mängd detaljerade mallar och formaliserade procedurer än vad som finns 

beskrivet i Storbritanniens utvecklingshandbok. I båda länderna är processerna för 

doktrinutveckling omfattande och personalkrävande. Förutom de direkt ansvariga i 

respektive lands doktrinutvecklingsavdelningar inkluderas ett system av 

representanter från alla högre förband och enheter inom försvarsmakterna som 

berörs av doktrinen. Av dessa krävs ett omfattande arbete med remissynpunkter och 

deltagande i arbetsgrupper och nämnder.  

Implementering av doktrin 

Implementering av doktrin följer inte någon formaliserad process beskriven i manual 

eller handboksformat i något av länderna. Framställningen i detta avsnitt bygger i 

stället på den intervjuundersökning som gjordes av Thunholm och Palmgren 2015.60 

Dessa intervjuer ger dock en relativt tydlig bild av de olika vägar och metoder som 

implementering sker. När en ny eller reviderad doktrin ratificerats går den till tryck 

och den läggs också upp på en särskild hemsida för organisationens doktriner. 

Därefter har inte den doktrinutvecklande enheten något formellt ansvar för 

implementeringen av doktrinen i organisationen. Det är dock inte ovanligt att den 

doktrinutvecklingsansvariga enheten, förutom själva doktrinen också utvecklar 

kompletterande pedagogiskt material till doktrinen i syfte att underlätta 

implementering. Ett exempel kan vara att ta fram en mer kortfattad och lättläst 

version eller ”guide” till doktrinen, samt presentationer i form av bildspel som 

kompletterats med kommentarer. Ytterligare ett alternativ kan vara mer påkostade 

videoanimeringar där en viss doktrin animeras i korta sekvenser i lämpliga avsnitt. 

Detta arbete görs med stöd av professionella kommunikatörer. 

 

Doktrinutvecklingsavdelningarna har också ofta samarbete med lärarkåren på 

officersutbildningarna. När en ny doktrin ges ut är det vanligt att den ansvarige 

doktrinutvecklingsenheten föreläser om doktrinen antingen för lärare eller inom 

ramen för ordinarie kursverksamhet. Det är dock i regel lärarnas sak att 

implementera ny doktrin i utbildningen och ta fram erforderligt 

undervisningsmaterial för detta. Doktrin kan introduceras och tillämpas i utbildning 

genom föreläsningar, grupparbeten, enskilda skrivuppgifter i essä-format, i samband 

med stabsövningar, fältövningar och vid förbandsövningar där de studerande deltar. 

                                                 
60 Thunholm & Palmgren (2015).  
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Vid sådana övningar deltar ibland även doktrinutvecklare för att stödja och följa upp 

hur ny doktrin tillämpas. Det tycks som att utbildningen av officerare ofta handlar 

om att förstå hur olika doktriner skall tillämpas i yrkesutövningen men att de även 

analyseras mer på förståelsenivå. Doktrin kommer således in både i utbildning och i 

övning. Förutom kontakten med utbildningen på militära skolor har 

doktrinutvecklare också ofta kontakt med de delar av försvarsmakten som berörs av 

den nya doktrinen och engageras då ofta som föreläsare och som 

instruktörer/utvärderare vid övningar för att ge återkoppling på hur ny doktrin 

implementeras av t.ex. en stab eller ett förband i samband med en övning. 

 

En annan viktig del av implementering av doktriner är genom (obligatoriska) distans-

utbildningskurser och tester för officerare. Alla försvarsgrenar i Storbritannien har ett 

distansutbildningsprogram som är obligatoriskt för befordran upp till överstelöjtnant 

(motsv.) och som genomförs parallellt med de formella gemensamma utbildningarna 

under en tioårsperiod. Att klara dessa tester är obligatoriskt för att kunna befordras. 

Dessa distansutbildningar innehåller för arméns del tre olika huvudområden – 

organisation, doktrin, och utrustning/teknologi – och genomförs under det 

gemensamma begreppet ”Military Knowledge”. Kunskap om doktrin och 

kunskapskontroll har således en framträdande roll i detta distansutbildningsprogram. 

 

Utbildningen är datorbaserad och kan genomföras vid respektive hemförband. Vid 

arméns center för distansutbildning i Storbritannien arbetade 2015 sju pedagoger 

(inklusive en helpdesk-funktion). Dessa hade ansvar för att med hjälp av ca 150 

kontrakterade ämnesexpert [subject matter experts] inom försvarsmakten utveckla 

och vidmakthålla ca 150 lektioner för distansutbildningen. Dessa lektioner 

uppdateras regelbundet. En viktig uppgift är att se till att materialet är samstämmigt 

mellan olika lektionsunderlag. Materialet utformas alltid enligt samma pedagogiska 

modell och utgår ifrån befintliga doktriner. En viktig målsättning är att förmedla vad 

som är de viktigaste aspekterna av en viss doktrin på en generell nivå för alla 

officerare (oavsett specialitet). I Storbritannien lägger man sedan några år tillbaka 

stor vikt på att öka doktriners läsbarhet genom att undvika förkortningar och jargon 

samt genom att ta fram kompletterande utbildningsmaterial för att underlätta 

utbildning på och förståelse av doktrin. Någon sådan strategi har inte kunnat spåras i 

det amerikanska fallet.   

 

Diskussion om lärdomar av krigserfarna länders doktrinutveckling och 

implementering 

I denna avslutande del diskuteras erfarenheter från doktrinutveckling och doktrin-

implementering i USA och Storbritannien. Framställningen baseras främst på studien 
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av Thunholm och Palmgren.61 Frågan om hur man utvecklar en trovärdig doktrin 

framstår som central för den som vill skriva och ge ut doktriner. Det finns flera sätt 

att se på trovärdigheten och nedan diskuteras detta i termer av kvalitet, 

förankring/påverkan och revisionscykel. 

 

För att uppnå hög kvalitet i doktriner krävs flera saker. Den kanske allra viktigaste är 

att doktrinen måste produceras på ett sätt som säkerställer att den kommer att 

beskriva vad som anses vara, för närvarande, giltiga principer och ”best practice” 

(beprövad erfarenhet) inom det område den ska samordna. För att uppnå detta krävs 

en bred analys och faktainsamling från alla de källor som kan ha något att tillföra, 

t.ex. de personer och organisationer som har relevant erfarenhet. Här framstår 

”lessons learned” och politisk inriktning som särskilt viktiga. Det är dessutom viktigt 

att skrivgruppen sammansätts så att de inom en organisation som har erfarenheter 

kan mötas och komma fram till vad som är beprövad erfarenhet. Här kan vi återigen 

koppla till Höibacks resonemang om ”auktoritet”, dvs. man bestämmer vad som är 

viktigt. Det är dock också betydelsefullt att inte begränsa sökandet av underlag inom 

den egna organisationen utan söka brett, även internationellt och i skriftliga källor. 

Den inledande insamlings- och analysfasen, innan man börjar skriva eller revidera en 

doktrin, måste tillåtas ta tid och kanske lika lång tid som själva skrivprocessen. Det 

är viktigt att inse att den typ av kvalitet som diskuterats här främst är processkvalitet. 

Det gäller att organisera en framtagningsprocess som säkerställer att den mest 

aktuella kunskapen organisationen besitter, och kan enas om, inkluderas i doktrinen. 

Det betyder nödvändigtvis inte att doktrinen blir ”effektiv” i nästa konflikt man 

involveras i. 

 

En annan viktig förutsättning för kvalité är att skriva doktrinen på ett sätt som ger 

hög läsbarhet. Här bidrar naturligtvis författarnas kompetens, inte bara inom 

sakområdet, utan också förmågan att skriva enkelt, klart och med god precision i 

begreppsapparaten. I Storbritannien utgör det som brukar kallas ”academic writing” 

en förebild för doktrinskrivande. En rimlig slutsats är att det inte räcker med god 

sakkunskap för att skriva doktrin. Än viktigare är kanske förmågan att skriva och 

viss erfarenhet indikerar att det är viktigare att huvudförfattaren kan skriva bra än att 

personen är ämnesexpert. Det kan därmed vara fördelaktigt att ha särskilda 

doktrinutvecklare i organisationen som är proffs på analysarbete och på att skriva 

doktrin, på samma sätt som man har i Storbritannien och USA. Här finns möjligen en 

motsättning mellan läsbarhet och precision om man istället för att använda 

organisationens specialiserade (och kanske mer svårtillgängliga) terminologi väljer 

ett mer allmänt språk. Ett sätt som generellt tenderar att öka läsbarheten är 

                                                 
61 Thunholm & Palmgren (2015). 
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förmodligen att undvika användandet av förkortningar, särskilt om det finns många 

som kan vara svåra att komma ihåg från sida till sida.  

 

En annan relevant faktor för att utveckla trovärdiga doktriner är utformningen av en 

process för påverkan och förankring. Både i USA och i Storbritannien läggs mycket 

tid på att säkerställa att alla som berörs av doktrinen kan påverka dess utformning. 

Detta kan göras genom deltagande i författar-/arbetsgrupper för de som främst berörs 

av doktrinen. Det kan också ske genom ett systematiskt remissförfarande av 

doktrinutkast, där man på ett för utomstående transparent sätt bearbetar inkomna 

remissvar och beslutar om ändringar i en hög grad av konsensus mellan berörda 

parter. Detta är en mycket tids- och arbetskrävande process men den förefaller 

nödvändig för att åstadkomma hög/tillräcklig trovärdighet i färdig doktrin. I dessa 

länder används också ett system för graderade remissynpunkter från mindre 

väsentliga till avgörande, vilket troligen underlättar bearbetningen av inkomna 

remissynpunkter. Även här är det viktigt att inse att detta främst handlar om 

processkvalitet och inte säkerställande av att det blir en effektiv doktrin i nästa 

konflikt. Om t.ex. ett kvalitetskriterium är att alla i organisationen har likartade 

synsätt och hög grad av ömsesidig förståelse, bidrar en doktrinutvecklingsprocess där 

det finns goda möjligheter till insyn och påverkan från organisationens enheter även 

till högre kvalitet/effektivitet.  

 

En tredje viktig faktor för att ha en trovärdig doktrin är att det finns en revisionscykel 

för doktriner som säkerställer att de uppfattas vara aktuella. Både Storbritannien och 

USA har valt att låta livscykeln för en doktrin vara fem år. Här beror det sannolikt 

också på vad det är för typ av doktriner man avser att producera. En doktrin som i 

huvudsak handlar om ”långsiktiga principer…” torde inte behöva uppdateras lika 

ofta som en doktrin (eller ett reglemente) som bygger på erfarenhet och reglerar 

samordning av system för insatser. I USA menade intervjuade doktrinutvecklare att 

officerare och soldater på fältet börjar ifrågasätta doktriner redan efter två år och att 

man därför börjar analysera revideringsbehov av befintlig doktrin redan två år efter 

utfärdande. I Storbritannien väntar man tre år innan revisionsbehov undersöks. Det är 

dock långt ifrån alla doktriner som behöver omfattande revidering vart femte år, men 

oavsett om ändring behövs eller inte så uppdateras doktrinen genom att den ges ut på 

nytt vart femte år, kanske bara med ändrat utgivningsdatum.  

 

Ytterligare ett viktigt område att tänka igenom är hur implementering av doktrin 

skall ske. I både USA och Storbritannien utgör doktriner en viktig del av både 

utbildning av personal och i träning av förband. Ett intressant område att diskutera är 

hur nya doktriner ska implementeras i olika former av undervisning/träning? Kanske 



 Rapport  28 (31) 

Datum Underbilaga 5.3 

2016-12-23  Ö 388/2015 

  

 

är det en fördel om doktrinutvecklingen sker nära officersutbildningen så att det 

naturligt uppstår samarbete mellan lärare och doktrinutvecklare. Ett annat verktyg 

kan vara distansutbildningspaket för doktrinutbildning och att i högre grad lägga 

ansvaret för kunskapsinlärning på enskilda officerare. Ytterligare en åtgärd för att 

förbättra doktrinimplementering är att förutom själva doktrinen även ta fram 

kompletterande utbildningsmaterial (ljud/bild/video) för att visualisera doktrinen.  

 

Avslutning 

Som konstaterats ovan är militär doktrin ett långt ifrån okomplicerat fenomen. Den 

generella definition som angavs där doktrin kunde beskrivas som ”en instruktion 

eller lärosats som uttrycker gemensamma auktoritativa föreställningar om en 

verksamhet eller företeelse” behöver därför nyanseras och kompletteras i det 

militära sammanhanget. Behovet av en koppling till relevant militärteori har 

påtalats, likaså kopplingen till kulturella förhållanden och gällande normer inom 

den militära organisationen. Slutligen finns behov av att doktrinen underbyggs och 

stöds av en militär auktoritet, eftersom argumenten och budskapet i sig själv sällan 

är tillräckligt för att övertyga. Som två viktiga utgångspunkter för syftet med militär 

doktrin, och varför de ofta anses behövliga i olika försvarsmakter, nämndes 

organisationers potentiella ineffektivitet och krigets kaos och friktion. Stora militära 

organisationer kräver styrning och samordning, och krigsliknande förhållanden 

förstärker som regel ineffektiviteten och påfrestningarna på dessa organisationer. 

Doktrin används därför som verktyg för utbildning av personalen, för ledning av 

förband, för att reformera och förändra militära organisationer, samt för att 

kommunicera viktiga budskap externt och internt. Doktrin kan även förstås som 

gemensamma trossatser som genererar identitet och mening för de ingående 

medlemmarna i organisationen.  

 

Alla dessa strävanden tenderar dock att resulterar i vad som brukar beskrivas som 

”doktrinparadoxen”, dvs. att alltför specifika och normerande instruktioner till 

organisationen leder till ett stereotypt och förutsägbart agerande som ger 

motståndaren fördelar, medan ett alltför generellt och icke-auktoritativt budskap 

leder till att ambitionen om en samordnad och effektiv organisation går förlorad. 

Kopplat till detta finns olika skolor eller inriktningar vad gäller teorins och 

vetenskapens roll i doktriner. Medan vissa är skeptiska till möjligheten att grunda 

doktrin på vetenskap och istället betonar officerens egna handlingskraft och 

pragmatism, finns andra som menar att doktrin bäst byggs på vetenskapligt 

framtagen militärteori. Andra söker dock en balans mellan dessa två ytterligheter 

och menar att doktrin bör användas som ett effekthöjande samordningsverktyg, 

baserad varken på ren opportunism eller rigida principer.   
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Som beskrivits ovan har de två krigserfarna länderna Storbritannien och USA båda 

långt utvecklade och formellt uppstyrda doktrinutvecklingsprocesser. Processerna 

för implementering av doktrin är också utvecklade men mer informella såtillvida att 

dokumenterade processbeskrivningar (ännu) saknas. Det som framstår tydligt vid 

betraktande av dessa länders doktrinutvecklingsprocesser är att de är tidsmässigt 

detaljreglerade. Alla doktriner genomgår mer eller mindre omfattande 

revideringsprocesser enligt fastställda planer, vart femte år. Doktrinutveckling styrs 

också formaliserat i flera olika hierarkiska styr- och arbetsgrupper där 

organisationernas högsta företrädare är ytterst ansvariga för reviderings- och 

nyutvecklingsplanerna. Det finns också på gemensam nivå och för vapengrenarna 

särskilda doktrinutvecklingsavdelningar som antingen håller ihop, eller själva 

ansvarar för att skriva doktriner, helt eller delvis. Man lägger mycket stor vikt vid 

att noga analysera reviderings- eller nyutvecklingsbehov (ofta ca halva 

utvecklingstiden) innan själva skrivprocessen sätts igång. Man betonar också vikten 

av att ha bredast möjliga förankring av doktrintexten bland alla doktrinens 

intressenter (organisationsenheterna). 

 

När det gäller implementering av doktriner är det ett stort ansvar för 

officersutbildningen att på olika nivåer utbilda på doktrinernas innehåll och här har 

ofta även doktrinutvecklare på doktrinutvecklingsenheterna ett ansvar att delta i 

utbildning och i övningar där doktrinen ska tillämpas. Man tenderar också att 

publicera doktriner elektroniskt och utbildning på doktrin är inte sällan föremål för 

distansutbildning innan man antas till en militär vidareutbildning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att både i USA och i Storbritannien lägger man 

mycket stor vikt vid ett strukturerat och konsensusbetonat framtagande av 

doktriner och det är uppenbart att doktriner betraktas som samordningsverktyg för 

att möjliggöra gemensam tillämpning av organisationens beprövade erfarenhet. Om 

detta verkligen leder till ett effektivt genomförande av operationer är dock en helt 

annan fråga? Det är ju inte givet att hög grad av samordning och samsyn, byggd på 

bästa tillgängliga kunskap vid publiceringstillfället för en doktrin leder till 

framgång i en operation. 
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Diskussionsfrågor  

 

1. Vilken nytta har doktrin som verktyg för utbildning, ledning, 

transformation resp. kommunikation?   

2. Är det relevant att skilja mellan militär doktrin och militärteori?  

3. Hur kan man på bästa sätt lösa doktrinparadoxen?  

4. Hur skulle du vilja organisera Försvarsmaktens process för 

doktrinutveckling på ett optimalt sätt? Diskutera kritiskt de åtta 

stegen ovan. Vilka problem kan uppstå och var ligger utmaningarna? 

5. Vilka utmaningar finns i att implementera en doktrin på ett effektivt 

sätt?  
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